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ة طـور كمـاد  الم) نوفوالك(نوع ) فورمالديهايد –راتنج الفينول ( أجريت هذه الدراسة باستخدام          
بشكل ألياف قصيرة عـالوة علـى   ) E-glass(ألياف الزجاج نوع استعملت أساس للمادة المتراكبة ، بينما

وبعد تحضير عينات المواد المتراكبة من كل نوع من   .كمواد مقوية (Chrysolite)ألياف االسبست نوع 
 (Hybrid) مادة متراكبة هجينه  ، تم تحضير  (%60)األلياف المذكورة أعاله وبكسر وزني لأللياف قدره

وبنفس الكسر الوزني السابق وإن هذه العينات بمختلـف أنواعهـا حضـرت بنسـبتين مختلفتـين مـن       
وزنـاً مـرة    (%14)وزناً من هذه المادة المصلدة مرة و (%10)الهيكسامثيلين تترأأمين والمتمثلة بنسبة 

المتراكبات المحضرة وقورنـت النتـائج    لجميعحرارية البعدها أجريت دراسة بعض الخصائص .أخرى 
المستحصلة منها مع تلك للراتنج بمفرده ولوحظ تأثير التدعيم باأللياف  مع إضافة عوامل تحسين النوعية 

  .على خواص الراتنج قيد الدراسة
 درجــة حـرارة التشـويه   :( قد شملت االختبارات التالية صائص الحرارية التي تمت دراستها الخأن  
)temperature distortion Heat( (HDT)  التحلـل الحـراري الــوزني، )analysis gravimetric 

Thermal((TGA)،  التعرية مقاومة(Erosion)  ـلية    -باستخدام الشعلة االوكسـيصاسـتيلينية والمو
تدعيم راتنج النوفوالك باأللياف مع إضافة عوامـل   إنوبصورة عامة أظهرت النتائج العملية   ).الحرارية

كما لوحظ التأثير اإليجـابي لزيـادة   . الحرارية تحسين النوعية قد أدى إلى تحسن كبير في معظم خواصه
  .الحرارية نسبة الهيكسامثيلين تترأأمين في تحسين جميع خواص الراتنج ومتراكباته

جمع  أما نتائج عملية التهجين فقد أظهرت حالة جديدة تجمع بين حاالت التدعيم األخرى وبينت إمكانية
   .الخواص وتوحيدها في مادة واحدة بشكل متوازن

 
A Study Into Some Thermal Properties of Novolak and its Composites 

Abstract: 
The research involves using phenol-formaldehyde (novolak) resin as a 

matrix for making composite material, while glass fiber type (E) and asbestos fiber 
type chrysolite were used as reinforcing materials. The specimens of composite 
materials were prepared from each type of all the fibers mentioned above with 
weight fraction of (60%) of their weight. After that the hybrid composite material 
was made by the addition of different types of these fibers in the same weight 
fraction, these specimens were made in different ratios of hexamethylenetetramine 
content including (10%) and (14%). Then the study on some thermal properties 
was carried out on all composites which were prepared and the results were 
compared with those of novolak resin alone. The effect of reinforcement with 
fibers on the properties of resin was studied, too. Thermal properties were studied 
including heat distortion temperature (HDT), thermal gravimetric analysis (TGA), 
erosion resistance by use of oxyacetylene burner and thermal conductivity. In  
general,  the results  have  shown  that after  the  reinforcement  with  different 
fibers  and types  of improvement factors improve the thermal properties. The 
positive effect of increasing the hexamethylenetetramine is to increase most 
properties of resin and its composites have shown a new case, which combines 
between the other reinforcement cases i.e. the possibility of combining properties 
in one material in a balanced form.  

 
  


